
En recovery orientert
møteplass

KJØKKENPRATEN

Hvorfor navnet
Kjøkkenprat?

Kjøkkenpraten fikk navnet ut fra
erfaringer fra institusjonspsykiatrien
der pasienter var sammen med
kjøkkenpersonalet til en kopp kaffe og
prat.  Kanskje de ogsp fikk utløp for
frustrasjon ved å kna i en brøddeig. 
 etter sykehusoppholdet hevdet noen
pasienter at disse samtalene var det
som reddet dem.

Kontakt Oss

post@rom-agder.no

Steinkleiva 2 (2 .etasje)
Lund Torv -  Kristiansand

Addresse

Email

+ 47  944 64 373 (Kristiansand)
+ 47  918  03 188 (Li l lesand)

Kontakttelefon

www.rom-agder.no
(under: "Vi Tilbyr" -
Selvhjelpsgrupper)

Finn ut om 
KJØKKENPRATLEDER - KURSET  
www.rom-agder.no 
(Vi Tilbyr - Kurs)
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Hvordan foregår en kjøkkenprat? Kan jeg få det bedre?

ROM - Råd og
Muligheter

Deltakere velger selv hvor ofte hun/han vil
komme.  Vi oppfordrer til å komme flere
ganger over en periode for å bli del av
fellesskapet.  en Kjøkkenprat varer i 2
timer, og deles opp i runder. 
 Kjøkkenpraten ledes av to personer.

Anbefaler å tilby Kjøkkenprat i
innvandrergrupper på deres morsmål.

Da kan man romme større forståelse
for temaer og formidle tips til å klare

seg i nye forhold.
 

Leder leser
retningslinjene. 
 Deltakerne
oppfordrer til å fortelle
hva de heter og si noe
om hvordan "været"
inni dem er.  Leder
spør om noen har et
tema de ønsker det
skal snakkes om
denne dagen.

Dagens tema starter. 
 Temaet kan ha en kort
innledning, og deretter
kan den som ønsker
det dele egne tanker
og følelser.

Det serveres enkel
brødmat eller suppe. 
 Luftepause.

I denne runden
fortsetter man å
snakke om tema, eller
man deler erfaringer,
styrke, håp eller det
man ønsker å arbeide
med i eget liv.

Den enkelte får
anledning å si hvordan
det har vært å være til
stede på
Kjækkenpraten. .Sorg, 

Frykt, 
Angst, 
Bekymringer, 
Utagering, 
Rus, 
Utbrenthet,

Listen kan gjøres enda lenger.
Strategiene vi bruker for å få det bedre,
eller komme oss ut av vanskeligheter
fører oss noen ganger inn i enda mer
fortvilelse.

Fakta er at alle sliter med noe, vi har bare
ikke lett for å innrømme det. 
Det resulterer i at vi tar på oss såkalte
”masker”. 

Bak maskene skjuler det seg ofte
mennesker med sår, sorg og problemer.
Tenk om vi kunne ta av oss disse
maskene og være oss selv som den vi er
født til å være, i et meningsfylt liv og dele
sorger og gleder.

Kjøkkenpraten kan være
samlingspunkt på tvers av aldre, kjønn,
kulturer og livserfaringer-

Relasjonsproblemer, 
Skam, 
Bitterhet, 
Selvpålagt 
Perfeksjonisme og 
Selvforakt. ..

Finn ut om 
KJØKKENPRAT KALENDAR  

www.rom-agder.no 
(Aktuelt - Aktiviteter Kalender)


